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Abstract --Due to the increasing complexity of Electrical Power 
Systems, economical analysis related to their planning and 
operation are extremely important. In this context, the 
evaluation of the maximum active power transfer between 
different regions is an important task in order to allow a 
better use of energy resources.This paper proposes the use of 
the Linear Programming (LP) -based Optimal Power Flow, 
which consists of the intercalated solution of the conventional 
AC power flow and the linear programming problem through 
linearized constraint sensitivity coefficients. The new set of the 
control variables is obtained from the LP problem and a new 
operation point is calculated. The results are achieved by 
successive generation redispatch, whose objective function is 
the minimization of the active power generation cost. Initially, 
the power system is divided in two regions: exporter and 
importer. In the exporting region the active power generation 
is increased, while the other region is decreased, in order to 
make the transfer of active power among the regions. As a 
consequence, the maximum active power transfer capacity is 
also achieved. The proposed approach was implemented using 
MatLab environment and the obtained results were validated 
through the comparison with FLUPOT program. 

Keywords-- Available Transfer Capability, Optimal Power 
Flow, Linear Programming, Maximum Active Power 
Transfer, Power Transmission. 

I.  NOMENCLATURA 

����_��� Número de geradores pertencentes a 
região exportadora; 

����_�	� Número de geradores pertencentes a 
região importadora; 

�
�� Número de barras do sistema; 

�� Potência gerada no gerador i; 

�� Potência gerada no gerador j; 

���,���, �, �� Restrição de igualdade de potência ativa 
em cada barra i e j do sistema; 

���,���, �, �� Restrição de igualdade de potência reativa 
em cada barra i e j do sistema; 

��,�  Potência ativa demandada na barra i e j; 

���,�  Potência reativa demandada na barra i e j; 

�,� Potência ativa calculada a partir das 
variáveis de estado nas barras i e j; 

��,� Potência reativa calculada a partir das 
variáveis de estado nas barras i e j; �, �, � Variáveis de controle, estado e carga,  
 

respectivamente; 
��,���� Mínima potência ativa gerada pelos 

geradores i e j; 

��,�
	�� Máxima potência ativa gerada pelos 

geradores i e j; 

���,�
	�� Mínima potência reativa gerada pelos 

geradores i e j; 

���,�
	�� Máxima potência reativa gerada pelos 

geradores i e j; 

��	�� Magnitude mínima de tensão na barra k; 

��	�� Magnitude máxima de tensão na barra k; 

�� Magnitude de tensão na barra k; 

�� Fase de tensão na barra k; 

�� ! Ângulo de referência da barra swing; 
��,"#$ Tensões fixadas nas barras PV; 

�							 Restrição de igualdade de potência ativa e 
reativa; �&�' Ponto de operação obtido através do fluxo 
de potência convencional a cada iteração 
do programa; ∆� Desvio máximo de potência ativa; 

��,� Magnitude de tensão nas barras de geração 
i e j; )&*_� Tolerância de potência ativa; 

h Iteração atual. 

II.  INTRODUÇÃO 

Em países de grande extensão territorial, como o Brasil, 
o Sistema Elétrico de Potência (SEP) é normalmente 
dividido em regiões que compõem o sistema. Estas regiões 
são conectadas por um complexo sistema de transmissão 
que possibilita a importação e exportação de energia 
elétrica, sendo considerada região exportadora aquela com 
maior oferta de geração. Essas interligações permitem aos 
sistemas com base energética hidroelétrica um melhor 
aproveitamento do potencial de suas bacias hidrográficas e 
níveis de reservatórios que, devido à sazonalidade de 
afluências, apresentam maior capacidade de geração para 
cada região em diferentes épocas do ano.   

Além do uso mais eficiente de recursos hídricos, o 
intercâmbio de potência entre regiões tornou-se um 
elemento de competitividade no mercado de energia devido 
a desregulamentação do setor elétrico. Assim, a 
determinação da máxima transferência de potência é um 
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fator importante para definir os limites de intercâmbio e 
maximizá-lo, sem que a segurança física e operacional do 
SEP seja comprometida [1]. 

No planejamento da operação e da expansão, a 
capacidade de transferência de potência pode ser utilizada 
como um indicador de pontos fracos do sistema de 
transmissão e regiões onde melhorias devem ser feitas [2].  
As características complexas de um SEP de grande porte 
exigem, para o planejamento da operação coordenada e 
segura, técnicas para implementações e testes cada vez 
mais realistas que permitam conhecer pormenorizadamente 
o funcionamento do sistema, auxiliando na obtenção de 
informações importantes para definição de estratégias e 
tomada de decisões.  

Alguns fatores devem ser respeitados para que os limites 
não sejam violados, isto inclui aspectos estáticos e 
dinâmicos que contribuem para redução do intercâmbio, 
mas que garantem a segurança do sistema. Tais fatores que 
limitam e reduzem os valores de intercâmbio podem ser: 
restrições estáticas, dadas por limites de tensão e 
carregamento; critérios de segurança dinâmica, tais como 
segurança de tensão e estabilidade transitória [3]. 

O método de determinação de limites de intercâmbio 
empregado normalmente baseia-se em um procedimento 
manual que, a partir de um caso base, tem a potência 
transferida aumentada sucessivamente até que uma ou mais 
violações de critérios predeterminados ocorra [1].  Um 
método não eficiente, que faz surgir a necessidade de uma 
forma menos exaustiva e mais direta para obtenção de um 
ponto de operação que atenda às restrições impostas e 
alcance a máxima transferência de potência de forma 
automática. 

Neste contexto, o Fluxo de Potência Ótimo (FPO) pode 
ser definido como uma formulação do problema que busca 
determinar o estado da rede elétrica de forma a otimizar 
uma dada função objetivo, satisfazendo a restrições físicas 
e operacionais do sistema elétrico em questão. A solução de 
um FPO pode ser obtida através de técnicas de otimização 
linear ou não-linear [4]. 

A metodologia proposta neste trabalho baseia-se no 
cálculo da máxima transferência de potência ativa entre 
regiões de um SEP. Diversas técnicas de otimização foram 
desenvolvidas e estão disponíveis na literatura de FPO [5], 
[6], [7]. Entretanto, este trabalho utiliza o método de 
Programação Linear Sucessiva (PLS), que segundo [8], 
pode apresentar vantagens como a confiabilidade da 
otimização e a rápida detecção de casos inviáveis. 

III.  METODOLOGIA PROPOSTA 
A utilização de métodos não-lineares exigem grande 

esforço computacional, sobretudo com o aumento de 
complexidade do problema, tal como a inserção de 
dispositivos de controle. Assim, visando mitigar tal 
característica, um método baseado na utilização de 
programação linear é proposto para a solução de um FPO 
não-linear.  

O presente trabalho se destina a investigar a eficiência 
do FPO via PLS. O estudo realizado é validado através da 
comparação entre os resultados apresentados pelo 
algoritmo implementado, usando a Toolbox linprog do 

programa MatLab e os resultados obtidos através do 
programa FLUPOT [9], desenvolvido pelo CEPEL. Este 
último faz uso do Método de Pontos Interiores (MPI) para 
resolução do problema. Assim, permite-se, comparar duas 
técnicas de otimização, sendo uma linear (PLS) e outra 
não-linear (MPI).   

O alcance da máxima transferência de potência em 
regime permanente entre duas regiões dá-se a partir da 
definição das barras pertencentes à região exportadora, bem 
como àquelas incluídas na região importadora. Ao conjunto 
de barras de geração, modeladas como barras PV e cuja 
potência ativa gerada sofrerá acréscimos sucessivos, define-
se região exportadora. Já a região importadora é 
conceituada pelo conjunto de barras PV que apresentarão 
uma diminuição em sua potência ativa gerada [10]. O 
objetivo desses acréscimos/decréscimos de potência ativa é 
transferir potência da região exportadora para a região 
importadora até que a máxima transferência de potência 
seja concluída ou algum limite violado.  

A Fig. 1 apresenta uma representação esquemática das 
regiões exportadoras e importadora e o sentido de 
transferência do fluxo de potência ativa. 

 

 

Fig. 1. Exemplo ilustrativo de transferência de potência ativa. 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho foi 
necessário implementar um fluxo de potência convencional 
AC e posteriormente um FPO. A formulação do problema 
de otimização não-linear será detalhada, bem como o 
procedimento de linearização das equações em torno de um 
dado ponto de operação.   

A seguir são apresentados os passos utilizados no 
desenvolvimento deste trabalho. A Fig. 2 apresenta o 
fluxograma da metodologia proposta. 

O passo-1 refere-se à resolução de um fluxo de potência 
convencional via Newton-Raphson para obtenção de um 
ponto de operação do sistema.  

No passo-2 é testada a convergência do fluxo de 
potência. Se o mesmo possui uma solução viável e factível, 
parte-se para o passo-4. Caso contrário, o processo é 
finalizado, conforme indicado no passo-3. 

No passo-4 são realizadas as linearizações das equações 
de potência em torno do ponto de operação. Esse passo 
consiste em calcular a Matriz Jacobiana no ponto de 
operação fornecido pelo passo-1 e preparar as variáveis 
necessárias para fornecer ao comando linprog.  

A solução do FPO através do comando linprog a fim de 
se obter os valores atualizados das variáveis de controle 
(potência ativa e reativa) são fornecidos no passo-5. Nessa 
etapa, o valor da função objetivo também é calculado.  
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No passo-6 é testada a convergência do FPO via 
linearizações sucessivas, cujo critério de parada será 
descrito na subseção E.2. 

Se o critério anterior for obtido, a partir das novas 
variáveis de controle, o fluxo de potência CA é simulado e 
os valores das variáveis de estado são atualizados, segundo 
o passo-7. O processo de máxima transferência de potência 
é finalizado e os valores das potências geradas para cada 
região são obtidos, encerrando o processo de otimização, 
passo-8. 

Caso o passo-7 não apresente convergência, as variáveis 
de controle são atualizadas, passo-9 e em seguida, retorna-
se para o passo-1, onde os novos valores serão utilizados 
para a obtenção de um novo ponto de operação através do 
fluxo de potência convencional.  

 

 
 

Fig. 2. Fluxograma do FPO via PLS. 

IV.  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

A.  Formulação do FPO não-linear 

Para a formulação do problema de FPO considere a 
topologia do sistema tutorial de 9 barras apresentada na 
Fig.3. 

Deseja-se obter o mínimo custo de geração de potência 
ativa nas unidades geradoras 1, 2 e 3 e dessa forma ao usar 
a função objetivo mínimo custo de geração, indiretamente a 
máxima transferência de potência ativa é obtida, visto que o 
custo dos geradores foi considerado unitário. 

Nesse trabalho, foi adotado um valor unitário negativo 
referente ao custo dos geradores compreendidos na região 
exportadora. Uma vez que se deseja minimizar o custo de 
geração e o gerador dessa área deverá sofrer acréscimos de 
potência ativa, seguindo esta lógica, o custo tenderá a um 

valor mínimo. Já para os geradores compreendidos na 
região de importação, foi considerado um custo de geração 
unitário positivo. Ao gerador responsável apenas pelo 
balanço de potência e por suprir as perdas no sistema foi 
adotado um custo de geração nulo. 

 
Fig. 3. Topologia de um Sistema Tutorial de 9 Barras. 

A Equação 4.1 corresponde a FOB de Mínimo Custo de 
Geração de Potência Ativa. As Equações (4.2) e (4.3) 
referem-se as restrições não lineares de igualdade do fluxo 
de potência, sendo potência ativa e reativa, 
respectivamente. As restrições de geração devido aos 
limites físicos das máquinas geradoras são dadas por (4.4) e 
(4.5). Já a restrição operacional de tensão no sistema, em 
módulo, é representada por (4.6). As Equações (4.7) e (4.8) 
relacionam-se as restrições de fase e referência angular do 
sistema. As restrições operacionais impostas para fazer o 
controle de tensão em algumas barras que possuem 
compensadores ou geradores são dadas por (4.9). 

Desta forma, o FPO não-linear pode ser formulado da 
seguinte forma genérica: 

 

min./0 =	 2 �−1�. ��
�678_79:

�;<
+	 2 �1�. ��

�678_�>:

";<
 

 

 
(4.1) 

 
s.a. 

�?�,���, �, �� = 	��,� − @�,� − �,"��, �� = 0 

 

 (4.2) 

�B�,���, �, �� = 	���,� − �@�,� − ��,"��, �� = 0 

 

 (4.3) 

��,���� ≤ ��,� ≤ ��,��DE  

 

(4.4) 

���,���� ≤ ���,� ≤ ���,��DE 

 

(4.5) 

�F��� ≤ �F ≤ �F�DE 
 

(4.6) 

−G 2I ≤ �F ≤ G 2I  
 

(4.7) 

�$J = �� ! 
 

(4.8) 

��,"#$ = �#$  
 

(4.9) 

� = 1,… ,����_��� 
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� = 1,… ,�
�� 
B.  Linearização em torno de um ponto de operação 

Para a linearização do problema descrito na subseção A 
deve-se considerar as equações de balanço de potência ativa 
e reativa, representadas por (4.2) e (4.3), conforme 
mostrado a seguir. 

L�?�,���, �, ���B�,���, �, ��M = N00O 
(4.10) 

 

Fazendo a diferencial total da Equação anterior e 
supondo variações infinitesimais, tem-se (4.11). 

 P�
P� . ∆� + P�

P� . ∆� +
P�
P� . ∆� = 0 

 

 
(4.11) 

Onde ∆�, ∆�	�	∆� representam variações nas variáveis 
de controle, estado e carga, respectivamente. Para este 
trabalho foi considerada carga sem variações, portanto ∆�	= 
0. Assim, de forma matricial, tem-se:  

QP�P�
P�
P�R . N

∆�∆�O = N00O 
 

 
(4.12) 

Reorganizando a Equação anterior, chega-se em: 

QP�P�
P�
P�R . N

��O = QP�P�
P�
P�R . N

�S�SO 
 

 
(4.13) 

A matriz NT�TU T�
TEO é denominada Matriz de 

Sensibilidade, sendo calculada no ponto de linearização 

N�S�SO,	obtido a partir da solução de um fluxo de potência 

AC. Tal processo é feito sucessivamente até que uma dada 
tolerância seja atingida.  

C.  Toolbox Linprog 

Para resolver o problema de otimização linear é utilizada 
uma Toolbox, no MatLab, denominada linprog. O comando 
linprog é responsável por resolver problemas do tipo: 

min'��� 
 

   (4.14) 

s.a 

V. �W?! ≤ 
    (4.15) 
 V B	.�W?! = 
 B  

 
   (4.16) 

*X ≤ �W?! ≤ �X  
 

   (4.17) 

Onde a Equação (4.14) refere-se à função objetivo linear 
a ser otimizada, (4.15) a restrição linear de desigualdade, 
(4.16) a restrição linear de igualdade e por fim, as bandas 
(limites superiores e inferiores) são representadas por 
(4.17).  

Cabe ressaltar que o vetor �,	apresentado na seção B, 

não deve ser confundido com o vetor �&�'. Aquele 
representa o vetor exclusivamente de variáveis de estado, 

enquanto este inclui as variáveis de controle e estado, como 
será visto na próxima seção. 

D.  Formulação utilizando o comando linprog 
Uma vez discutidos os conceitos necessários para o 

entendimento do problema, bem como a sintaxe da Toolbox 
linprog é possível descrever a formulação utilizada neste 
comando. Para isso, um sistema genérico de três barras, 
Fig.4, é utilizado: 

 

Fig. 4. Sistema genérico de 3 Barras. 

Suponha-se que se deseja obter o mínimo custo de 
geração de potência ativa nas unidades geradoras 1 e 2. Os 
vetores descritos na subseção anterior são representados. 

1) Vetor de Variáveis 

�&�' = �< �Y ��< ��Y �< �Y �Z �< �Y �Z 

(4.18) 
 

2) Função Objetivo 

f = �< �Y ��< ��Y �< �Y �Z �< �Y �Z 
 [< [Y 0 0 0 0 0 0 0 0 

(4.19) 
 

3) Restrições Lineares de Desigualdade 

 
 
A 

 
 
= 

�< �Y ��< ��Y �< �Y �Z �< �Y �Z 
1 0  

Sub-matriz nula de ordem 
 (2.�� �- 2) x (�� � + 2. �XU\) 

0 1 
-1 0 
0 -1 

(4.20) 
 

 
 
b 

 
 
= 

�<] + ∆� 

�Y] + ∆� 

−��<] − ∆�) 

−	��Y] − ∆�) 
(4.21) 

 
4) Restrições Lineares de Igualdade 

Para esta restrição é importante lembrar que 
 Bé obtido 
através da linearização realizada em torno de um ponto de 

operação viável,	�&�',	obtido previamente do fluxo de 
potência. Assim, tem-se: 
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 B =	V B .�W?! 
 

      (4.22) 

 

   �< �Y ��< ��Y �< �Y �Z �< �Y �Z
  �< 1     

 
- Matriz Jacobiana   �Y  1   

  ��<   1  

V B = ��<    1 

  �<     1      

  �<        1   

  �Y         1  

   (4.23)
5) Limites mínimos (lower bound) 

�< �Y ��< ��Y �< �Y �Z �< �Y �Z 

 �<��� 
 �Y��� 

 ��<��� 
 ��Y��� 

 

−G
2 

 

−G
2 

 

−G
2 

 �<��� 
 �Y��� 

 �Z��� 

(4.24) 
 

6) Limites máximos (upper bound) 

�< �Y ��< ��Y �< �Y �Z �< �Y �Z 

 �<�DE 
 �Y�DE 

 ��<�DE 
 ��Y�DE 

 G
2 

 G
2 

 G
2 

 �<�DE 
 �Y�DE 

 �Z�DE 

(4.25) 

E. Considerações importantes 

Algumas considerações são de extrema importância para 
garantir a convergência do problema nos casos em que há 
solução viável.  

1) Desvio Máximo de Potência Ativa em 
Iterações Sucessivas 

A fim de evitar problemas de oscilação entre valores de 
potência ativa ajustadas, deve-se limitar o desvio máximo 
de potência ativa entre duas iterações consecutivas no FPO 
por linearizações sucessivas. Isso é realizado através do 
acréscimo de incrementos nas restrições de desigualdade, 
conforme expresso por (4.21). Segundo [11] esses 
incrementos são expressos como uma porcentagem em 
relação ao ponto atual e tal valor deve ser sempre ajustado 
para mais ou para menos ao longo do processo iterativo. 
Em [12] um ajuste para cada tipo de sistema a ser 
otimizado é definido e segundo o autor a escolha para este 
valor de desvio é algo que influência no processo de 
convergência do FPO, além disso, o valor a ser escolhido 
depende da experiência do usuário com o sistema. Para este 
trabalho, considerou-se inicialmente ∆� = 0,5 e ao longo 
do processo iterativo este valor foi sendo gradualmente 
atualizado e reduzido em 90% em relação ao ∆� 
armazenado na iteração anterior. 

 
2) Critérios de Convergência 

Dois critérios de convergência foram adotados, sendo 
estes a máxima variação de potência ativa nas barras PV e o 
número máximo de iterações de 100. Assim, o processo 

iterativo é realizado até que o módulo da diferença seja 
menor que uma tolerância pré-especificada em 10_`, 
conforme mostra em 4.26. 

a��,�] − ��,�]b<a ≤ )&*_�  (4.26) 

V.  ESTUDO DE CASOS 

O objetivo desta seção é apresentar os resultados obtidos 
pela metodologia proposta para a solução do problema de 
máxima transferência de potência entre regiões. Para isto, 
será utilizado um Sistema Tutorial de 9 barras, ilustrado 
anteriormente pela Fig.1 e o sistema IEEE 14 barras. Os 
resultados apresentados serão comparados com aqueles 
obtidos pelo programa FLUPOT.    

A.  Sistema Tutorial de 9 Barras 

O primeiro sistema selecionado para teste é um sistema 
tutorial de pequeno porte apresentado por [13] conforme 
Fig. 1. Tal sistema é composto por 9 barras, dentre as quais 
três são do tipo PV (barras 1, 2 e 3) e seis do tipo PQ 
(barras 4 a 9). As potências iniciais geradas nas barras PV 
para o caso base são apresentadas na Tabela I. 

Para este caso que se deseja simular considerou-se a 
Barra 1 como barra swing, responsável por fechar o balanço 
de potência ativa do sistema e portanto com custo de 
geração nulo na FOB. A Barra 2 foi incluída na região 
importadora  (custo de geração unitário positivo), enquanto 
que a Barra 3 foi alocada na região exportadora (custo de 
geração unitário negativo). 

 
TABELA I 

POTÊNCIAS ATIVA GERADAS NAS BARRAS PV E V� DO SISTEMA 

TUTORIAL DE 9 BARRAS 
 

Barra Tipo Região cd�ef�− ghij	khil 
Barra 1 Vm - 142,50 
Barra 2 PV Importadora 90,00 
Barra 3 PV Exportadora 85,00 

 
A Tabela II apresenta os limites mínimos e máximos de 

potência ativa para as barras de geração e barra ��.  
 

TABELA II 
LIMITES DE POTÊNCIA ATIVA NAS BARRAS PV E V� DO SISTEMA 

TUTORIAL DE 9 BARRAS 
 

Barra Tipo cdnop(MW) cdnhq(MW) 

Barra 1 Vm 0,000 210,400 
Barra 2 PV 0,000 163,200 
Barra 3 PV 0,000 108,800 

 
A Tabela III resume os resultados obtidos pelo algoritmo 

de FPO via PLS, implementado no MatLab, confrontando-
os com os resultados apresentados pelo programa 
FLUPOT. 
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TABELA III 

POTÊNCIAS ATIVA GERADAS APÓS A SOLUÇÃO DO FPO PARA O SISTEMA 

TUTORIAL DE 9 BARRAS 
 

Barra cd�ef� rstcuv 
cd�ef� 

FPO via PLS 

Barra 1 210,100 209,780 
Barra 2 0,100 0,000 
Barra 3 108,500 108,800 

 
Pode-se verificar que o resultado obtido pelo algoritmo 

proposto encontra-se bem próximo àquele alcançado pelo 
FLUPOT. Além disso, por meio desses resultados, observa-
se que a máxima transferência de potência ativa é 
alcançada. A Barra 3, pertencente a região exportadora, 
cumpre sua função ao aumentar sua potência ativa, saindo 
de 85,000 MW (caso base) até o valor limítrofe de 108,800 
MW. Já a Barra 2 reduz sua participação de geração de 
potência ativa, conforme esperado, visto tratar-se de uma 
barra localizada na região importadora. A Barra 1 possui 
sua potência ativa gerada aumenta, de forma a fechar o 
balanço de potência ativa, garantindo ao sistema atender a 
carga demanda.  

Em relação ao número de iterações o programa 
FLUPOT realiza a otimização em 14 iterações enquanto o 
FPO via PLS o faz em 5 iterações. 

A Tabela IV apresenta o valor de mínimo custo de 
potência ativa gerada tanto para o algoritmo implementado, 
quanto para a simulação realizada no FLUPOT. 

 
TABELA IV  

MÍNIMO CUSTO DE POTÊNCIA ATIVA GERADA PARA O SISTEMA TUTORIAL 

DE 9 BARRAS 
 

 rstcuv FPO via PLS 

Custo($) 318,600 318,580 

 

B.  Sistema IEEE 14  

O segundo sistema selecionado para teste trata-se do 
sistema IEEE 14 Barras. O diagrama unifilar do sistema, 
retirado de [14], está ilustrado na Fig. 5. Tal sistema é 
composto por 14 barras, sendo cinco barras do tipo PV 
(barras 1, 2, 3, 6 e 8) e nove do tipo PQ (barras 4, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 13 e 14).  

 

 
Fig. 5. Diagrama unifilar IEEE 14 barras[14]. 

As potências iniciais geradas nas barras PV e V� para o 
caso base são apresentadas na Tabela V. Considerou-se a 
Barra 1 como barra swing do sistema. A Barra 2 foi 
incluída na região importadora e as barras 6 e 8 na região 
exportadora. Segundo [10] a barra 3 apresenta potência 
ativa gerada nula e portanto não há necessidade de 
selecioná-la no cálculo.  

 
TABELA V 

POTÊNCIAS ATIVA GERADAS NAS BARRAS PV E V� DO SISTEMA IEEE 14 

BARRAS 
 

Barra Tipo Região cd�ef�− ghij	khil 
Barra 1 Vm - 234,100 
Barra 2 PV Importadora 40,000 
Barra 6 PV Exportadora 0,000 
Barra 8 PV Exportadora 0,000 

 
Os limites mínimos e máximos de potência ativa para as 

barras de geração e barra �� são apresentados na Tabela 
VI.  

 
TABELA VI 

LIMITES DE POTÊNCIA ATIVA  NAS BARRAS PV E V� DO SISTEMA IEEE 14 

BARRAS 
 

Barra Tipo cdnop(MW) cdnhq(MW) 

Barra 1 Vm 0,000 234,100 
Barra 2 PV 0,000 40,000 
Barra 6 PV 0,000 0,000 
Barra 8 PV 0,000 0,000 

 
A Tabela VII compara os resultados obtidos pelo 

algoritmo de FPO via PLS com os resultados apresentados 
pelo programa FLUPOT.  

 
TABELA VII 

POTÊNCIAS ATIVA GERADAS PARA O SISTEMA IEEE 14 BARRAS 
 

Barra cd�ef� rstcuv 
cd�ef� 

FPO via PLS 

Barra 1 56,500 56,748 
Barra 2 37,000 37,000 
Barra 6 122,300 122,300 
Barra 8 49,300 49,300 

 
Novamente, verifica-se que o resultado obtido pelo 

algoritmo proposto encontra-se próximo ao resultado 
obtido pelo FLUPOT. As Barras 6 e 8, pertencentes a 
região exportadora, possuem as potências ativa 
aumentadas, enquanto as barras 1 e 2 as reduzem. Vale 
destacar que, a Barra 1 embora não tenha sido classificada 
como importadora realiza este papel ao fechar do balanço 
de potência ativa do sistema.  

Foram necessárias 20 iterações para a convergência do 
problema pelo programa FLUPOT contra 10 iterações da 
metodologia proposta. 

A Tabela VIII apresenta o valor de mínimo custo de 
potência ativa gerada para ambas as metodologias. 
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TABELA VIII 

MÍNIMO CUSTO DE POTÊNCIA ATIVA GERADA PARA O SISTEMA IEEE 14 

BARRAS 
 

 rstcuv FPO via PLS 

Custo($) 265,100 265,348 

VI.  CONCLUSÕES 
Neste trabalho foi proposto o desenvolvimento de um 

Fluxo de Potência Ótimo via técnica de linearizações 
sucessivas para o estudo de máxima transferência de 
potência entre regiões de um sistema interligado.  

Foram realizados dois estudos de caso: um para o 
sistema teste de 9 barras e 3 unidades geradoras e outro 
para o sistema IEEE 14 barras. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios, verificando a eficácia do FPO via PLS ao se 
comparar os resultados obtidos pelo programa FLUPOT, 
que faz uso de uma formulação não-linear do FPO, com 
aqueles obtidos pela metodologia implementada via PLS. 

A partir dos testes realizados fica evidente que o método 
desenvolvido via PLS mostrou-se interessante em relação 
ao MPI utilizado na modelagem do FLUPOT. O método 
implementado, em ambos os casos simulados, apresentou 
número de iterações inferior ao FLUPOT, chegando a uma 
redução de 64% no número de iterações para o Sistema 
Tutorial de 9 Barras e de 50% para o Sistema IEEE 14 
Barras. Apesar do resultado favorável em relação ao 
número de iterações, a comparação direta não é trivial 
devido às diferenças entre as metodologias. Contudo, foi 
possível verificar que o FPO via PLS não apresentou 
problemas na reprodução dos resultados do programa 
FLUPOT. Evidentemente testes mais aprimorados deverão 
ser realizados em trabalhos futuros, objetivando avaliar 
tempos computacionais e aplicação a sistemas de grande 
porte 

Comparando-se as potências ativas geradas pelos dois 
métodos, em termos percentuais, a maioria dos barramentos 
apresenta valores semelhantes nas duas metodologias, 
exceto a Barra 2 do sistema Tutorial de 9 Barras, onde um 
maior erro pode ser observado. Entretanto, este erro não é 
capaz de afetar a FOB. A pequena divergência de valores 
entre as duas formulações pode ser explicada devido a 
diferentes formas de implementação e utilização de 
critérios e tolerâncias. 
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